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7 wyzwań przy zakupie okien - jak je pokonać?

Wybór stolarki okiennej do domu niesie za sobą ryzyko pomyłek. Nie trudno się dziwić – większość z nas dokonuje go
raz, maksymalnie dwa razy w życiu. Tymczasem wielu producentów wcale nie ułatwia zadania, operując
nieprzystępnym i specjalistycznym językiem. Jak się nie pogubić w całym procesie zakupowym i na co zwrócić
szczególną uwagę, by dokonać najlepszego wyboru?

1. Profesjonalny pomiar stolarki
Źle wymierzona przestrzeń na nowe okna może być przyczyną późniejszych problemów na etapie montażu lub
użytkowania. Z tego powodu warto powierzyć tę czynność fachowcom. Dobrze, jeśli współpracują oni z salonem, w
którym zamierzamy kupić upatrzone produkty – miejsca te oferują bowiem profesjonalne usługi. Dysponując
odpowiednimi wskazówkami, można także spróbować zmierzyć stolarkę samodzielnie. W tym celu warto zapoznać się
z wytycznymi, które zebrał OKNOPLAST w swojej serii edukacyjnej OKNOPLAST Lab, w filmie poświęconym
temu zagadnieniu.
2. Odpowiedni dobór parametrów
Na rynku stolarki otworowej można znaleźć wiele rozwiązań technologicznych, a opisy parametrów i właściwości
bywają bardzo rozbudowane. Zanim przejdziemy do rozszyfrowywania każdego z nich, warto zastanowić się więc, na
czym zależy nam najbardziej.
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– Wartością, na którą powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, jest współczynnik przenikalności cieplnej Uw. Im jest on
niższy, tym lepiej okno chroni przed zimnem, a co za tym idzie, zapewni domownikom mniejsze rachunki za
ogrzewanie. Wyjątkowe pod tym względem są okna Winergetic Premium czy Winergetic Premium Passive – tłumaczy
Mike Żyrek, Dyrektor Działu Badań i Rozwoju w Grupie OKNOPLAST. – Ważnym aspektem może być ponadto
izolacyjność akustyczna. Dobre parametry w tym zakresie potrafią znacząco podnieść komfort funkcjonowania w
każdym domu ulokowanym w pobliżu ruchliwych ulic, lotnisk czy dworców – dodaje.
3. Montaż okien
Nieprawidłowy montaż stolarki nieraz sprawia, że okna nie służą zgodnie z pełnią możliwości wynikającą z
parametrów. Dlatego warto zdecydować się na pomoc ekspertów w tym zakresie. Podobnie jak w przypadku
pomiarów, często współpracują oni z salonem. Dzięki temu mamy gwarancję, że czynność zostanie wykonana
sprawnie – w kilka godzin – oraz w poprawny sposób. Dodatkową korzyścią dla gospodarstwa domowego będzie także
wybór ciepłego montażu, który w kontekście termoizolacji przynosi najlepsze efekty.
4. Bezpieczeństwo stolarki
Dla osób mieszkających w domach wolnostojących lub na parterze dobrym rozwiązaniem będzie ponadto wybór okien
antywłamaniowych . Należy przy tym sprawdzić, czy spełniają one europejskie klasy odporności RC, a jeszcze lepiej
czy posiadają certyfikaty antywłamaniowe. Gdy wybierzemy okno klasy RC1, możemy być pewni, że oprze się ono
próbom otwarcia poprzez uderzanie, wyrywanie czy kopanie, jego narożniki będą dodatkowo zabezpieczone, a klamka
– wyposażona w kluczyk lub przycisk. Okno wyższej klasy RC2 poradzi sobie dodatkowo z obcęgami, łomem lub
śrubokrętem i użyciem większej siły, a prócz rozwiązań znanych z RC1, będzie ono posiadać dodatkowe zaczepy
antywyważeniowe. Ważnym jego elementem jest także szyba P4, wykonana ze szkła laminowanego. Oznacza to, że
tafle szkła są połączone ze sobą za pomocą folii PVB, która ochroni pomieszczenie nawet w przypadku naruszenia tafli
– kawałki szkła zatrzymają się bowiem na folii, dzięki czemu nie będą one stanowić zagrożenia i nie dokonają
zniszczeń.
5. Wybór zaufanej marki
Na rynku pojawia się wiele modeli okien o rozmaitych właściwościach, jednak nie wszystkie charakteryzują się
wysoką jakością wykonania oraz wyposażenia. Później, pod wpływem eksploatacji i czynników atmosferycznych,
konstrukcja może się odkształcać, a wyrób – tracić swoją funkcjonalność. Z tego powodu dobrze postawić na zaufaną
markę, która ma wieloletnie doświadczenie w produkcji okien i drzwi, a głównym atutem jej wyrobów nie jest cena, a
jakość produktów. Stolarka okienna to długofalowa inwestycja, warto więc zapłacić trochę więcej, by trwałymi i
zaawansowanymi technologicznie wyrobami cieszyć się przez lata. Niższe rachunki za prąd, cisza, spokój,
bezpieczeństwo, czy większa ilość wpuszczanego do wnętrza światła to tylko niektóre korzyści, wiążące się z
optymalnym wyborem w tym obszarze. Interesujące więc mogą wydać się okna: Pixel, Prolux, Prismatic, czy
efektowne duże przeszklenia w HST.
6. Sprawdzony partner handlowy
Jak wybrać jedną spośród wielu firm sprzedających okna i drzwi? Ostatecznie nie każda z nich oferuje kompleksowe
usługi na najwyższym poziomie. Dobrym wyjściem będzie zatem poszukanie partnera handlowego upatrzonej marki,
którą darzymy zaufaniem. Pomoże on dobrać optymalne okna do naszego domu, a co więcej, będzie czuwać nad całym
procesem od początku do końca. Co ważne, salony współpracujące z dużymi, chętnie wybieranymi markami,
niejednokrotnie przechodzą szkolenia oferowane przez producentów, a ponadto są w stałym kontakcie ze swoim
dostawcą, dzięki czemu dysponują rozbudowaną i aktualną wiedzą. Tak jest właśnie w przypadku partnerów
handlowych Grupy OKNOPLAST, która organizuje regularne spotkania ze swoimi współpracownikami.
7. Przygotowanie merytoryczne
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Zanim w ogóle zabierzemy się do kupna okien, warto również poznać zagadnienie nieco szerzej. Stolarka otworowa to
niełatwy temat. Dlatego też Grupa OKNOPLAST przygotowała więc serię filmów OKNOPLAST Lab , która w
przystępny, zrozumiały i zabawny sposób tłumaczy najbardziej zawiłe i najważniejsze zagadnienia związane z oknami
językiem korzyści. Po zapoznaniu się ze spotami przeglądanie propozycji stanie się o wiele łatwiejsze.

OKNOPLAST
press box
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